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Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr. 3 din 30.07.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ARO-PALACE S.A.
Hotararea AGEA este pusa la dispoziţia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro
şi, pe suport letric, la sediul societăţii începând cu data de 30.07.2020. De asemenea, hotararea AGEA
poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACŢIONARILOR Nr.3 din 30.07.2020
Adunarea generală extraordinare a acționarilor Aro-Palace S.A., convocată pentru
data de 30 iulie 2020, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 30 iulie 2020,
ora 10,00, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale,
aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:
Anunţul privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost
publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în “Monitorul Oficial” partea a IV-a, numărul
2162/29 iunie 2020, cotidianul “Curierul Național” și cotidianul “Bună Ziua Brașov”;
Materialele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi

conform legii.
Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor furnizaţi de
Depozitarul Central SA la data de referinţă 17.07.2020 au fost prezenţi/au votat prin
corespondență 7 acţionari deţinând 387.630.795 acţiuni din numărul total de 403.201.571,
adică 96,138215 % din capitalul social;
După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor,
În temeiul art.115 din Legea nr. 31/1990,
HOTĂRĂŞTE:
1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de
administrare in sistem unitar de administrare (387.581.785 voturi pentru, 49.010
voturi impotriva).
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei
hotărâri, care face parte integrantă din aceasta, în care sunt prevăzute modificările
aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcţionării administrării
societăţii în sistem unitar(387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
3. Imputerniceste pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al
societatii (387.581.785 voturi pentru, 49.010 voturi impotriva).
4. Imputerniceste pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile
necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate (387.581.785 voturi pentru,
49.010 voturi impotriva).
Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia
numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind
informarea continuă a acţionarilor.
Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul
legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Braşov pentru a fi
menţionată şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a prin grija domnul
Raduta Gib Tony Cristian.
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